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ביטוח רכוש

הנדסי

ציוד מכני הנדסי•

אבדן רווחים/ שבר מכני•

עבודות קבלניות•

ציוד אלקטרוני•

רגיל

אבדן רווחים/פריצה/אש•

רכב פרטי ומסחרי•

כספים בהעברה •

ובכספת

נאמנות עובדים•

סחורה בהעברה•

סרטים/הפקת אירועים•



חבויות

בסיס הגשת התביעה

אינטרנט•

הטרדה מינית•

אחריות מוצר•

נזק פיננסי/טיב מוצר•

אחריות מקצועית•

דירקטורים•

בסיס קרות הארוע

צד שלישי•

חבות מעבידים•



חקיקה -המקור הנורמטיבי 

פקודת הנזיקין

רשלנות -'סימן ד

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה  - 35סעיף •
או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה  , באותן נסיבות

או שבמשלח יד פלוני לא השתמש  , עושה באותן נסיבות
שאדם סביר ונבון וכשיר  , או לא נקט מידת זהירות, במיומנות

לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות
, ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר; הרי זו התרשלות—

הרי  , שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג
.והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, זו רשלנות



(המשך)פקודת הנזיקין 

חובה כלפי כל אדם

מוטלת כלפי   35החובה האמורה בסעיף   - 36סעיף •
כל אימת שאדם סביר  , כל אדם וכלפי בעל כל נכס

צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם  
עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע 
.ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף



1999-ט"חוק החברות תשנ

חובות נושאי משרה: פרק שלישי

חובת זהירות: 'סימן א

חובת זהירות•

נושא משרה חב כלפי החברה (א)–252סעיף •
לפקודת  36-ו 35חובת זהירות כאמור בסעיפים 

[.נוסח חדש]הנזיקין 

כדי למנוע קיומה  ( א)אין בהוראת סעיף קטן (ב)
.של חובת זהירות של נושא משרה כלפי אדם אחר



פסיקה  -המקור הנורמטיבי 

ד רוט"עו' בן עטיה נ 040080/01א  

.  ד במקצועו"עו, תביעה בגין רשלנות מקצועית של הנתבע•

התובעים טוענים כי מסרו לנתבע את הטיפול בתביעתם כנגד  

חתמו על ייפוי כוח ואף  , מבטחת הרכב שלהם שנפגע בתאונה

אך הנתבע לא  , מסרו מסמכים נוספים לטיפולו של הנתבע

משך אותם הלוך ושוב ואף  , הגיש תביעה בזמן ולא בכלל

הוא  , כאשר ביקשו לקבל בחזרה את כל המסמכים שנמסרו לו

  .לא מסר להם את המסמכים או לא את כולם



התובעים מייחסים לנתבע רשלנות מקצועית גם בקשר  •

הביטוח כלל ' י חב"לתביעת השבה שהוגשה נגדם ע

בטענה שהתובעים רימו אותה וגרמו לה לשלם כספים 

.  מקום שלא היתה חייבת לעשות כן, לבעל הפורד

מסרו לנתבע גם את הטיפול בתביעה  , לטענת התובעים

נתקבל  , הנתבע לא טרח להגיש כתב הגנה ועל כן. זו

פ "נגדם פסק דין בהעדר הגנה ואף נפתח תיק הוצל

.נגדם



למסקנה כי אין בידו לטפל בתביעה  , אם הגיע הנתבע•

,  מחמת כך שהוא סבור כי אין לתובעים עילת תביעה

ובהיות הנתבע מודע או היה עליו להיות מודע לכך 

שתקופת ההתיישנות בתביעות המבוססות על חוזה 

,  היה עליו לזמן את לקוחותיו, ביטוח הנה שלוש שנים

ולידע אותם בנוגע  , למסור להם בחזרה את כל החומר

משלא עשה  . למצב המשפטי בעניין תקופת ההתיישנות

אי  . ביצע הנתבע כלפי התובעים את עוולת הרשלנות, כן

הגשת תביעה במועד מהווה רשלנות מצד עורך הדין  
(.התובעים לא הצליחו להוכיח את תביעתם-התביעה נדחתה)



פלוני' ר לארי פרימונט נ'ד 5586/03עא 

רופא אינו יוצא ידי חובתו בקבלת  -ש קובע "ביהמ•

כי אם  , החלטה ההולמת את הממצאים הגלויים שבפניו

עליו לברר ולחקור גם אחר ממצאים נוספים הנדרשים  

וכל זאת בשקידה ראויה , לצורך קבלת ההחלטה

ודאי כי קבלת החלטה על סמך נתונים  . ובמאמץ סביר

עלולה להיות  , שהיה ניתן וצריך לקבלם, חסרים

החלטה בלתי הולמת המבססת את התרשלותו של 

.  הרופא



הכשרה בתחום , ולא צריכה להיות, למערער אין•

וספק אם בדיקה כלשהי שהיה עורך  , בריאות הנפש

או  , היתה מגלה את בעיותיו הנפשיות של המשיב

מעלה חשש כלשהו להתפרצות מחלת נפש בעקבות  

.הטיפול להשתלת השיער



  2314/00( א"ת)תא 

ח כללית"קופ' פלומבה אוראל קטינה נ

רשלנות קופת חולים באי מסירת מידע מספק לאישה  •

בהריון בנוגע לאפשרות לבצע בדיקה מורחבת לעובר

התובעים הגישו תביעה לפיצוי בגין רשלנות הנתבעים  •

אשר נולדה עם מום מולד  , באי גילוי מומה של בתם

.בעיניה וכשהיא עיוורת



העדר הנחיות ברורות ונהלים  -ש קובע "ביהמ•

מוגדרים באשר להיקף המידע שיש למסור למטופלת  

לעניין אפשרותה לבצע בדיקה מורחבת באופן פרטי  

ואי מתן הסבר מילולי הולם בטרם ביצוע הבדיקה  

במחדל זה יש  . הבסיסית הינם בגדר נוהל בלתי סביר

.התרשלות מצד קופת החולים



פסקי דין נוספים

אורן' בריטיש קנדיאן נ•

כנפונית' נצר נ•

שירותי בריאות כללית' י נ'שחר ארג•

פחר' ואוויה נ•



הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית
סעיפים לדיון

–הגדרות •

היפר חובה מקצועית שנעשה  –מקרה ביטוח 
טעות  , אשר מקורו ברשלנות או מחדל, בתום לב

או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של 
והמהווה עילת תביעה  , המבוטח כמפורט ברשימה

.בגין רשלנות מקצועית



-תנאים מוקדמים  •

עילת התביעה והנזק נוצרו בתוך תקופת הביטוח  . א
.אם מצוין ברשימה, או בתוך תקופה קודמת

התביעה נגד המבוטח הוגשה בתוך תקופת  . ב
.הביטוח

אחריות החברה לא תעלה על סכום הכסף הנקוב  . ג
ובצרוף "( גבולות האחריות"-להלן)ברשימה 

י החברה "הוצאות משפט סבירות שאושרו ע
.מראש בכתב



-( אלא אם הוסכם אחרת בכתב)סייגים לחבות החברה  •

עניין או מקרה שקדמו להצעת הביטוח שהמבוטח 1.
ידע בעת הגשת הצעת הביטוח כי הם עלולים לשמש 

.לתביעה נגדו

.הוצאת דיבה ולשון הרע, השמצה2.

, פשע, יושר-אי, מעשה או מחדל שנעשו בכוונת זדון3.
מעילה , חריגה מסמכות ביודעין, הונאה, תרמית
י כל אחד  "י המבוטח או ע"מעשה במתכוון ע, באמון

.  או עובדיו או קודמיהם בעסק, מנהליו, משותפיו



.אבדן השימוש בהם או עיכובם, אבדן מסמכים. 4

.'המחאות וכו, אבדן כספים5.

.כספים שהתקבלו בנאמנות6.

.מתן ערבות7.

.טיפול בתביעות פיצויים מגרמניה8.

כל פעילות שאיננה ייחודית למקצועו של המבוטח 9.
.כמפורט בהצעה

.פעילות בעיסוקים מסויימים10.

.חבות כלפי עובדים וכלפי קבלני משנה11.

'שימוש בכלי רכב וכו12.



.של מוצרים' חבות בגין יצור הרכבה וכו. 13

.נזק לרכוש המבוטח. 14

.נזק לבני משפחת המבוטח. 15

י  "נזק ליסודות בניינים גובלים או סמוכים לעבודה הנעשית ע16.
.המבוטח

.י זעזוע"נזק לקרקע או רכוש שיגרם ע17.

.י הסכם"התחייבות מוקדמת עפ18.

.נזק שנגרם מחוץ לגבולות ישראל19.

*.זיהום כלשהו20.

.'חומר גרעיני מלחמתי וכו, קרינה21.

.'טרור וכו, מרד, מלחמה, השבתה, שביתה22.

.  י מס רכוש"נזק המכוסה ע23.



הרחבות שניתן לקבל

.תביעות שיוגשו שהודעה נמסרה עליהם למבטח•

.אבדן מסמכים•

.נציגים מורשים•

.פעילות מחוץ לישראל•

.תקופת גילוי מורחבת•

. פסלות דין או פשיטת רגל, מוות•



חשיבות גבולות אחריות מתאימים

.על גבולות האחריות לשקף את הסיכון•

.ב ולקנדה"גבולות אחריות מתאימים לארה•

.גובה ההשתתפות העצמית•

".צוק"מקרה : סיפורה של תביעה•



הצורך בביטוח אחריות מקצועית  

למפעלים קיבוציים

 

דוגמאות של תכנון ויעוץ ללקוחות המפעלים

עין שמר–

תעמל מזרע–

חצור -אמן יציקות –



! תודה על ההקשבה 

שנה טובה ומבורכת

(.B.A., LL.B)ראובן קוניאק 
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